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மினி-மியூசிக்-ஸ்கூல் ®

த�ொடர்பு விவரங்கள்

பள்ளி நிர்வொ்கம் அண்ட்ரியாஸ் ஸ்க்வீஸர் (Andreas Schweizer)

திடட மேலொண்ே மரினா மாஸஸாலின் (Marina Massolin)

நிர்வொ்கம்  ஸேனிலா சட்ேர் (Daniela Sutter)

ஸமானிகா புஸ�ாலஸர் (Monika Buholzer)

பார்பரா ஸமேர் (Barbara Mader)

மு்கவரி  மியூசிக்ஸ்கூல வீன்ஃபபலேன் 

ரிஙஸ்ட்ஸரஸ் 4

8570 வீன்ஃபபலபேன்

த�ொ்லமபசி 071 62620 10

த�ொ்லப்பிரதி 071 62620 19

மின்னஞ்சல் msw@musikalis.ch

இ்ையத�ளம் www.musikalis.ch

வயலின் | பசலஸலா | கித்ார் | கீஸபார்டு

 க்்ாரிபெட் | ட்ரமபட் | பபர்குஷன்



மினி-மியூசிக்-ஸ்கூல்
பொடல், ஆடல், வி்ளயொடடு ேற்றும் இ்்ச! 

வீன்ஃபபலபேன் மியூசிக் ஸ்கூல, இது ஐந்து மு்ல ஏழு வய்ான குழந்்்களுக்கு இ்சக் 

கருவிக்் வாசிக்கக் கற்றுத ் ருவ்ற்கான ஒரு சிறந்் ப்ாேக்க இ்சப் பள்ளியாகும. இஙகு 

குழந்்்கள் ஒரு சிறிய குழுக்க்ாக ஒரு இ்சக் கருவியுேன் பல வழிகளில அறிமுகமாகிறார்கள்.

குழந்்்களுக்கான சிறப்பு இ்சக் கருவிக்் எஙகள் இ்சப் பள்ளி வழஙகுகிறது. அவர்கள் 

ஒன்றி்ைந்து இ்சக் கருவிக்் வாசிததுப் பாேலக்் பாடுவார்கள். எளிய வி்்யாட்டின் 

வாயிலாக இ்சயின் அடிப்ப்ேகளும, இ்சக் கருவி்ய வாசிப்ப்ற்கும கற்றுத ் ரப்படுகிறது.

இது ஒரு வருோந்திரப் பயிற்சி வகுப்பாகும. இதில இ்சக் கருவிக்் வாசிப்ப்ற்கான பயிற்சிகள் 

வழஙகப்படுகின்றன. குழந்்்கள் எவவாறு இ்சக் கருவி்ய வாசிக்க ஸவண்டும என்ப்்ப் பலஸவறு 

வழிகளில கற்றுக்பகாள்வ்ற்கு குழு அறிவுறுத்லகள் உ்வுகின்றன.

5–7 வயதி்னர் (கலந்்ாய்வுக்குப் பிறகு ஸ்ர்ந்ப்டுக்கப்படுவார்கள்)

வகுப்பு மேரம்  ஒவபவாரு வாரமும 40 நிமிேஙகள்

பயிற்சி வகுப்பின ்கொல அளவு ேற்றும் அ்ேவிடம் 

  வருோந்திரப் பயிற்சி வகுப்பு (பிப்ரவரி மு்ல ஜனவரி வ்ர) 

வீன்ஃபபலபேனில ெ்ேபபறும. ஸபாதுமான அ்வு மாைவர்கள் ஸசர்ந்்ால, 

மினி மியூசிக் ஸ்கூல மற்ற சமு்ாயஙகளிலும நிறுவப்படும. 

்கடடைங்கள் Fr. 340.– / கலவிப் பருவம - சமு்ாயப் பஙகளிப்புேன் *

  Fr. 390.– / கலவிப் பருவம - சமு்ாயப் பஙகளிப்பு இலலாமல

*  மவுண்டன் பிர்விங்க்கென், பர்ஃ்க்லென், புஸ்நாங - ர�நா்ென்்ஹௌசன், ஓடர்டநா ் பர்ஃ்க, 

்கெம்மண்டல், ் �ஜிர�நா மநார்வில், சுல்ஃ்கென் மற்றும வீன்ஃ்பல்்்டன் ஆகி�வற்றில் உள்ள 

பளளிச் சமுெநா�ஙகெள.

இந்்ப் பயிற்சி வகுப்புக்கான கட்ேைஙகளில இ்சக் கருவி, உபகரைஙகள் மற்றும இ்சத ் ாள்கள் 

ஆகியவற்றின் வாே்கக் கட்ேைஙகளும உள்்ேஙகும.

இ்்சக் ்கருவி்கள்  வயலின, த்சல்மலொ, கித�ொர், கீமபொர்டு, க்ளொரிதேட, டரம்பட, 

தபர்குஷன 

விணைப்பப் படிவம்

தபயர்

மு�ற் தபயர்

பிறந� ம�தி

மு்கவரி

அஞ்சல் குறியீடு / வீடடின மு்கவரி

த�ொ்லமபசி

மின்னஞ்சல்

பள்ளி ஆணடு

பள்ளியின ேொ்கொைம்

�ந்� / �ொயின மு�ற் தபயர்

 வயலின்   வயலின் பசலஸலா

 கித்ார்   கீஸபார்டு கருவிகள்

 க்்ாரிபெட்   ட்ரமபட்

 பபர்குஷன்

எ்னக்கு மி்கவும் விருப்பேொ்ன பயிற்சி வகுப்பில் என்னொல் ம்சர முடியொது எனில், ேொன 

பினவரும் இ்்சக் ்கருவி்ய வொசிக்்கக் ்கற்றுக்த்கொள்ள விரும்புமவன:

ம�தி / தபற்மறொர்்களின 

்்கதயொப்பம்

பதிவு த்சய்துத்கொள்ளுங்கள் ஜனவரி 15-க்காக ் ்ல்மச் பசயலகததில


